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Zápis z jednání výboru chovatelského klubu ( dále jen Klub ) ze dne 9/4/2010 : 

 

Přítomni : Ondruch, Ondruchová, Mikoláš, Mikolášová; Buganská, Noskievičová, 

Hrachovcová I. (on-line), 

 

Program : 

 

1. Kontrola zápisu ze dne 19/3/2010. 

2. Zastupování hlavního poradce chovu pro plemena mudi a puli na dobu určitou od 

10.4.2010 do konání následující valné hromady Klubu v roce 2012. 

3.  Informace o průběhu přípravy Valné hromady Klubu – program, prezenční listina. 

4. Informace o průběhu přípravy Klubové výstavy a bonitace 2010. 

5. Přijetí za člena Klubu –   Zdeněk Sládek. 

6. Přijetí nových členů – Slezáková Adriana, Iva Štětková, Fellent Barbara 

 

Jednání : 

 

1. Výbor konstatuje, že úkoly vyplývající ze zápisu ze dne 19/3/2010 byly splněny nebo 

je zodpovědné osoby plní. 

2. Výbor Klubu souhlasí s návrhem paní Martiny Sálusové – Buganské, aby po dobu její 

rehabilitace zastupovaly na dobu určitou tj. od 10.4.2010 do konání příští valné 

hromady v roce 2012 tito členové Klubu - Po uvedenou dobu bude hlavním poradcem 

chovu pro plemeno puli Mgr. Eva Vitvarová a pro plemeno mudi paní Irena 

Hrachovcová. Tento návrh podléhá schválení valné hromadě Klubu dne 10.4.2010 

3. Výbor chovatelského Klubu doplňuje program valné hromady o výše uvedený bod, 

provedl kontrolu prezenční listiny. Vyslechl informaci Martiny Sálusové – Buganské o 

organizačním zajištění valné hromady dne 10.4.2010. Výbor Klubu nemá žádné 

připomínky. 

4. Výbor Klubu vyslechl informaci předsedy Klubu k zajištění Klubové výstavy. Výbor 

Klubu  konstatuje, že příprava výstavy a bonitace probíhá řádně. 

5. Výbor Klubu obdržel cestou člena dozorčí rady klubu Pavlíny Kubátová žádost pana 

Zdeňka Sládka o opětovné přijetí za člena Klubu. Kontrolou dokladů bylo zjištěno, že 

pan Zdeněk Sládek doložil vše potřebné včetně dlužných částek k přijetí za řádného 

člena Klubu ve zkušební lhůtě. Zkušební lhůta plyne od 10.4.2010 do 9.4.2011.Výbor 

Klubu doporučuje panu Sládkovi aby, v případě neporozumění událostí, které se ho 

bezprostředně týkají  kontaktoval přímo výbor Klubu nebo dozorčí radu Klubu. Výbor 

Klubu schvaluje žádost pana Zdeňka Sládka o členství v klubu ve zkušební lhůtě. 

6. Výbor Klubu obdržel přihlášky za řádné členy Klubu ve zkušební lhůtě  od:  

Slezáková Adriana, Iva Štětková - , Fellent Barbara – Rakousko, Agnieszka Bartnik - 

Polsko. Výbor Klubu schvaluje všechny žádosti o členství v klubu ve zkušební lhůtě. 

Zkušební lhůta běží od 10.4.2010 do 9.4.2011. 

 

V Šenově  dne 9/4/2010 

Zapsala: Noskievičová 

Výbor Klubu souhlasí se zněním zápisu. 


